
There are lots of things that can be done in the classroom that can help deaf/ hard of hearing children 

learn. Here are some simple things that can improve listening conditions in a classroom:

•	 	Avoid	sitting	a	deaf/	hard	of	hearing	child	in	a	noisy	part	of	the	classroom.	For	example	 

make	sure	they	are	away	from	noisy	equipment,	such	as	air	conditioners	or	computers.

•	 	Close	the	classroom	door	when	the	corridor	becomes	noisy	or	close	the	windows	and	 

perhaps	draw	curtains	when	there	is	a	noise	outside.

•	 	Use	wall	displays	to	cover	and	soften	large	flat	surfaces	and	carpet	floors	where	possible,	 

as	this	will	help	to	reduce	echoing.

•	 	Place	felt	on	the	bottom	of	pencil	containers	or	on	the	bottom	of	chair	legs	that	scrape.

•	 	Encourage	children	to	maintain	a	quiet	working	atmosphere	and	try	to	make	hearing	 

children	aware	of	various	noises	that,	for	example,	a	hearing	aid	can	amplify,	such	as	 

chairs	scraping,	doors	banging,	general	chatter,	shouting,	and	dropping	objects.	

•	 	Get	into	the	habit	of	repeating	the	questions	and	answers	other	children	say.	 

Children	have	soft	voices	and	are	often	sitting	behind	the	deaf/hard	of	hearing	child.	

Where	a	child	sits,	lighting,	and	where	a	teacher	is	positioned	 

in the class are also important:

•	 	In	the	classroom	a	deaf/	hard	of	hearing	child	should	sit	near	to	and	facing	the	teacher.	However,	it	is	also	important	that	they	can	see	the	

other pupils. Sitting in a circle on the carpet is sometimes useful.

•	 	If	you	walk	around	when	you	are	talking	a	deaf/	hard	of	hearing	child	may	not	be	able	 

to	follow	what	you	are	saying.	Identify	a	few	key	places	to	stand	in	the	classroom	where	 

a	deaf	child	will	be	able	to	see	you	clearly.

•	 	Make	sure	that	your	face	is	evenly	lit	(for	example,	facing	a	window,	not	with	a	window	 

to	your	back)	as	this	will	make	lip	reading	easier	for	children.

•	 	Make	sure	that	when	you	are	writing	on	the	white	board,	that	you	face	the	children	when	you	are	speaking.	This	will	help	them	to	lip	

read,	and	to	see	your	facial	expression.

School Checklist

 ده رهنمود برای خانواده ها راجع به گذار 
)به مکتب-ترجمان(

وع مکتب ابتدا�ی �ش

وع کردن مکتب صحبت کنید. نام مکتب چیست؟ به او بگوئید که از چه راه ها�ی مکتب با کودکستان تفاوت دارد. به او بگوئید  1.  با طفل خود راجع به �ش

ز است. وع کردن مکتب هیجان انگ�ی چقدر �ش

2.  راجع به لباس یونیفورم مکتب طفل خود )اگر یونیفورم دارند( برای سال بعد صحبت کنید.  پوشیدن یونیفورم را تمرین کنید. پوشیدن و در آوردن بوت 

مکتب را تمرین کنید – سگک بوت �ب بند را بسته یا اگر بند دار است بند بوت را ببندید.

”؛ “خرس آ�ب رنگ برای مکتب روی آماده می شود” وع مکتب برایش قصه بگویید. مانند کتاب قصه “گذار به مکتب ابتدا�ی راجع به �ش  .3

4.  بوکس نان چاشت و بوتل نوشابۀ طفل خود را به او نشان دهید و با خوردن نان چاشت با او آن را تمرین کنید. به طفل خود اجازه دهید که بسته ای که 

، کندن پوست کینو. از مکتب پرسان کنید زنگ تفریح صبحگاهی   باز کردن آن دشوار است را خودش باز کند، مانند باز کردن بسته پن�ی

)morning recess time( چه وقت است، مثالً نان چاشت بازی )Play lunch(، وقت خوردن تنقالت )snack time( یا نان چاشت 
ز شوید که طفل شما با اصطالحات مورد استفاده و آنچه را که باید در هر موقع تفریح بخورد آشنا شود.  کوچک )little lunch(.  مطم�ئ

وع  ( به کارپرداز آی پَد ipad /آی فون  iphone راجع به “�ش 5.  در بستۀ Transition to Primary School )گذار به مکتب ابتدا�ئ

مکتب” بنگرید.

ید، و با سامان های بازی آشنا کنید و اینکه جاها�ی از قبیل دف�ت مکتب، تشناب ها و نل آب آشامید�ز  6.  در یک آخر هفته طفل خود را برای دیدن مکتب ب�ب

در کجا قرار دارند.  

 7.  هر وقت مکتب دوره های آموزش آشنا شدن با مکتب را می گذارد، ترتی�ب بدهید که طفل شما به آنجا برود.

اگر فکر می کنید که او احتیاج دارد از مکتب بخواهید که برای او بیش�ت دوره های آموزش آشنا�ی با مکتب را ترتیب دهند.

خودتان را به معلم صنف طفل معر�ف کنید.  .8

ه. آیا می تواند نام خود را بخواند؟ آیا می تواند  فهای طفل نام او را نوشته کنید- خریطۀ مکتب، بوکس نان چاشت، سیستم ِاف ِام، لباس ها و غ�ی 9.  روی چ�ی

زهای خودش را بشناسد؟ چ�ی

ید! ید. کمره )camera( خود را از یاد ن�ب در روز اول به او بگوئید تا بداند که شما او را ترک کرده ویل بعد بر می گردید تا او را به خانه ب�ب  .10
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